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Flere ISY-verktøy i bruk på
det nye Nasjonalmuseet
Statsbygg har satt krav om at det benyttes BIM i planleggings-,
bygge- og driftsprosessene på det nye Nasjonalmuseet. ISY Calcus
og ISY G-prog Beskrivelse er viktige tilleggsverktøy. Side 18.

GIS gir god gevinst i kommuneplanleggingen

Kongsvinger kommune bruker analyser i ISY WinMap aktivt i kommuneplanleggingen. Side 4

ISY Eiendom automatiserer flyplassinnteker

Avinor benytter ISY Eiendom for å automatisere faktureringen av de omsetningsbaserte kontraktene. Side 12

Trekantsamarbeid om PlantDesign
NTI CADcenter og Autodesk har inngått et samarbeid med NoIS om ISY CAD ImportPDMS for AutoCAD.Side 22
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Innhold

Sosiale medier
I høst har Norconsult Informasjonssystemer tatt skrittet ut i de
sosiale medier. Vi har en plan, men hvor dette bringer oss over
tid er vanskelig å forutsi. God og åpen kommunikasjon med
våre kunder har alltid vært svært viktig for oss. Det samme er
kundeservice med høy tilgjengelighet og tett interaksjon med
våre brukere. Vi mener de nye kanalene vil underbygge og
forsterke disse målsettingene.
Ved hjelp av sosiale medier ønsker vi å nå nye målgrupper.
Sammenlignet med vår web-løsning vil de nye kanalene inneholde noe mer uformell og fargerik informasjon, noe som
kanskje gjenspeiler vårt virkelige liv i større grad. Det åpnes
også opp nye muligheter for interaksjon mot brukeren, der det
blir mulig å kommentere, like eller dele. Dette oppleves viktig i
forbindelse med relasjonsbygging og rekruttering. Informasjonsstrømmen vil komme raskere og spissere, og kanskje i større
omfang. Dette virker å appellere til de yngre generasjonene.
I tillegg er det viktig for våre egne ansatte å ha tilgang til sosiale
kanaler i grensesnittet mellom oss som selskap og dere som
kunder. Vi har i år rundet 170 ansatte spredt på mange kontorer.
Her finnes utrolig mye kunnskap og erfaringer. Det å dele
ny kunnskap og informasjon er essensielt både internt og
eksternt.

Men fortvil ikke. Det blir ikke bare sosialt fremover. Vi vil fortsatt publisere informasjon og nyheter på web, nyhetsbrev og
gjennom vårt kundemagasin ISYnytt som tidligere. Noe informasjon vil du få tilsendt, noe vil du bli varslet om og noe vil du
kunne søke opp når du trenger det. Her burde det være noe for
enhver smak. Du vil sikkert finne noe av den samme informasjonen på flere plasser, men kanskje i litt ulik innpakking. Slik
blir det når man skal dekke behovet for flere målgrupper og en
kundemasse på 3000 selskaper.
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Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

GIS og kommunal forvaltning

GIS gir god gevinst i
kommuneplanleggingen
I GIS-verktøyet ISY WinMap er det bare fantasien som
setter grenser for hvilke analyser og data som kan
kobles sammen for å lage kart. Kongsvinger kommune
bruker verktøyet for å fremstille visuelle og informative
grunnlag for videre politiske prosesser.

Den grundige jobben vi
har gjort med datainnsamling, sammen med
valg av verktøy, gjør at
kvaliteten på analysene
blir høy og kan stoles på.

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Siden 2004 har fire kommuner sør i
Hedmark deltatt i et interkommunalt
kartsamarbeid der GIS kjøres i samme
nettverk delt av Kongsvinger, Nord- og
Sør-Odal og Eidskog. Anne Kjersti
Briskerud er GIS-ansvarlig i Kongsvinger
kommune, samt 50 prosent ansatt i
samarbeidsprosjektet. Hedmark og
Oppland er foregangsfylker når det kommer til interkommunale kartsamarbeid,
og Briskerud er overbevist om at flere og
flere vil følge etter i tiden fremover.
Virkningsfulle analyser
I Kongsvinger kommune brukes GISanalyser aktivt i kommuneplanleggingen.
-Vi har brukt flere år på å samle inn og
forvalte data. Nå bruker vi dem i analyser
for å fremstille kart som danner grunnlag for politisk behandling. Kartene
er en god støtte for dem som skal ta
beslutninger. Den grundige jobben vi
har gjort med datainnsamling, sammen
med valg av verktøy, gjør at kvaliteten
på analysene blir høy og kan stoles på.
Å få analysene fremstilt i kart er utrolig
virkningsfullt. Det skal nemlig ganske
mye tekst til for å klare å beskrive det
samme, sier Briskerud.
Øker tilgjengeligheten
I forbindelse med kommuneplanlegging
bruker Kongsvinger kommune to typer
verktøy fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). Det ene er ISY WinMap
WebInnsyn som gjør det mulig å presentere kart og registerdata til interne
saksbehandlere på intranettet og mot
publikum på internett. - Her har vi innarbeidet en del ferdige analyser og
temaer som brukes av saksbehandlerne
til daglig. Dermed trenger de ikke forholde seg til GIS-verktøy, som gjerne har
en høyere brukerterskel. WebInnsyn kan
nå også brukes på nettbrett og smarttelefoner, og det øker tilgjengeligheten
for brukerne, poengterer Briskerud.
Grenseløs datakobling
ISY WinMap Pro er GIS-verktøyet for
proffbrukerne i kommunen. Ifølge Briskerud er det bare fantasien som setter
grenser for hva slags analyser og data
man kan koble sammen i modulene fra
NoIS. Hun illustrerer med et oppdrag
hun nylig hadde. Kapasiteten på en ungdomsskole i Kongsvinger var sprengt,
og noe måtte gjøres. Spørsmålet var om
det skulle bygges en ny stor ungdomsskole eller om man skulle modernisere
og bygge ut de to eksisterende skolene
i byen.

4

ISYnytt 02/13

Skoleveianalyse. Kartet viser gangavstand i km. fra Tråstad ungdomsskole i forbindelse med analyse av skolekysskostnader.

Briskeruds oppdrag ble å finne ut hva
som lønte seg økonomisk i forhold til
skoleskyss ved å analysere vegnettet og
se på avstander. I analysene ble også
elevenes bostedsadresse hos Folkeregistert koblet sammen med avstander til
bussholdeplassene i byen.
Transportation Analyst
Briskerud fremhever modulen Transportation Analyst som spesielt nyttig i
prosjektet. - Modulen lar oss utføre GISanalyser der vi bruker nettverk for å
undersøke avstander, reisetid, dekningsomrdåder etc. Vi fant fort ut at denne
modulen også er nyttig i beredskapssammenheng, for å lage planer for
utrykningskjøretøyer, for å hjelpe hjemmesykepleien med å planlegge ruter osv.
Transportation Analyst er dessuten en
investering som kommer til å brukes av
alle fire kommuner innen det interkommunale kartsamarbeidet, sier Briskerud.
- NoIS har dyktige folk. Vi har fått svært
god faglig hjelp fra dem når vi har stått
fast, legger hun til.
Smidigere jobb med originale data
For tiden jobber Briskerud med temadata i kommuneplanens arealdel for
Sør-Odal. Her tilrettelegges data i ISY

WinMap før de publiseres i nettkartet.
- Både innbyggere og administrasjonen
selv kommer med innspill til hvordan
kommunen bør utvikles. NoIS har gjort
det mulig for oss å tilpasse løsningen
slik vi ønsker. Vi har lagt de prioriterte
temadataene i ulike hovedkategorier slik
som kulturminner, rekreasjon, samfunnssikkerhet osv. For hver kosekvensutredning og hvert innspill kan temadataene sjekkes for konflikt med foreslåtte utbyggingsområder. Dette er de
samme temadataene som Fylkesmannen sitter på, og dermed har vi mulighet
til å endre kurs når vi ser konflikter. Å
hente de originale, gjeldende data inn i
vår kartløsning gjør prosessen bedre og
mer effektiv, sier Briskerud.
3D kommer for fullt
Briskerud tror 3D-bruken vil bre om seg
i tiden fremover. Kongsvinger kommune
bruker Terra Explorer fra NoIS for å visualisere geografiske data på nye måter.
- I byggesaker vil det være nyttig å se
hvordan et gitt bygg vil påvirke sine omgivelser. Når det gjelder byfortetting er
det også mye hjelp å få med 3D. Visualisering på et tidlig tidspunkt kan dessuten begrense antall kjedelige klagesaker, slutter Anne Kjersti Briskerud.
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Kommunal sykkelplanlegger
fra Norconsult Astando

Ny løsning for innsyn i egne vannmålerdata
Kontakt i NoIS: ina.kyrkjebo.wickmann@norconsult.com

ISY ProAktiv WebPortal Vannmåler er en
webbasert innsyns- og registreringsløsning hvor kommunens innbyggere får
tilgang til sine vannmålerdata.
WebPortal Vannmåler åpner for registrering av vannmåleravlesning via en link på
kommunens hjemmesider. Webportalen
kommuniserer direkte med ISY ProAktiv
via en webservice, og vannmålerdata
oppdateres automatisk. Løsningen er
nettbasert, og krever ingen installasjon
for sluttbruker. WebPortalen fungerer
dermed like bra på nettbrett som på
vanlig PC.
Kunden logger seg på WebPortalen med
brukernavn og passord generert fra ISY

Sykkelplanleggeren BillyBike hjelper syklisten med å finne sikreste eller raskeste sykkelveg.
Norconsult Astando AB har levert sykkelplanleggeren til blant annet byene Stockholm og
Karlstad. Nå kan alle kommuner bestille sin egen sykkelplanlegger.

ProAktiv. Løsningen viser forbrukshistorikk for de fem siste år. Når ny vannmålerstand er registrert, kan kunden
motta kvittering for avlest målerstand på
e-post. Er det flere vannmålere registrert på samme eiendom kan kunden
navigere mellom disse. Løsningen kan
utvides slik at kunden får tilgang på
sine fakturadata samt mulighet for å
sende melding direkte til kommunen.
Meldingen fanges opp og behandles i ISY
ProAktiv.

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

BillyBikes styrke
BillyBike er spesielt tilpasset for å møte
syklistens behov og bruker sykkelstier
og sykkelveger for å beregne sykkelturen. Ruten presenteres både i kart og
som en veibeskrivelse. Start, slutt og
viapunkter angis enten ved å legge inn
adresser eller ved at en nål plasseres i
kartet. BillyBike viser hvor lang sykkelturen blir, hvor mye av ruten som går på
sykkelveg og hvor lang tid det tar med en
gitt hastighet. Sykkelplanleggeren kan
også benyttes på din smarttelefon.

Moderne kommunikasjon og innsyn i
eget kundeforhold gir mer fornøyde
kunder. I tillegg er det effektiviserende
for kommunen ved at det blir færre henvendelser til kommunens Servicetorg.

Send sykkelruten på e-post
Ved hjelp av linkfunksjon i planleggeren
kan du enkelt sende en planlagt rute på
e-post og den som mottar e-posten vil
automatisk få opp ruten i BillyBike.

Der varsling er helt ok
Ikke bare er varslingen ok, den er til og med veldig nyttig både for den som varsler og
den som blir varslet – som for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) som har
tatt i bruk ISY ProAktiv Varsling for å øke servicegraden i forhold til innbyggerne.

lekeplasser, toaletter, friområder, sykkelparkering eller severdigheter. Alt dette
kan etableres i løsningen.
Tilbakemeldinger fra publikum
BillyBike inneholder funksjoner for å
samle inn tilbakemeldinger og ønsker
fra publikum. Ved å dra ut en nål i kartet
kan brukeren gi tilbakemeldinger på
sykkelplanleggerens veivalg, informasjon
i kartet, hull i vegbanen eller annet som
bør rettes opp langs sykkelruten.
Tilbakemeldingene blir knyttet til vegnettet og kan dermed enkelt visualiseres
i et kart hos f.eks en saksbehandler i
kommunen. En sykkelplanlegger inspirerer til økt sykling siden den viser hvor
du finner de gode sykkelrutene - og
bidrar til bedre miljø og folkehelse.

Interessepunkter i kartet
For en syklist er det ikke bare interessant å vite sykkelruten men også å få
informasjon om hvor det er badeplasser,

Si fra om du vil vite mer eller prøv BillyBike for Stocholm by på http://cykla.
stockholm.se/

Sargeant i UMS. Han er veldig godt
fornøyd med samarbeidet med NoIS og
mottagelsen hos HRA.

som sendes direkte via ISY ProAktiv og
merkes med renovasjonsselskapet som
avsender, forteller kontorleder Ulnes
Borgli. – Vi må vite hvem vi har varslet,
det er viktig og blir forlangt her.
Via en søk-i-kart
funksjon, kan
man markere et
geografisk område
og hente opp alle
registrerte telefonnummer i det
markerte området.

Hva betyr så det? Jo – med denne
løsningen kan HRA nå enkelt informere
kundene via automatisert SMS-varsling
– om viktige endringer i kjøreruter, at
renovasjonsbilen ikke kommer frem, og
lignende. Genialt enkelt, ganske enkelt.
Det var HRAs kontorleder Inger Toril
Ulnes Borgli som tok initiativet til det nye
tilleggsproduktet til ISY ProAktiv. I et demomøte med Unified Messaging Systems
(UMS), det norske teknologiselskapet
som står bak selve varslingsteknologien,
slo det henne at dette måtte det være fint
å få integrert i ISY-systemet deres.
– Jeg fortalte UMS at det hadde vært en
kjempefordel om vi kunne få denne informasjonen inn i abonnementssystemet
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vårt, ISY ProAktiv, sier Ulnes Borgli.
Forbilledlig tok derfor Michael Sargeant i
UMS kontakt med NoIS om ideen, og fikk
straks positiv respons. Det lot seg både
gjøre – og ble funnet veldig interessant.
– Og vips så ble det bare gjort, sier Ulnes
Borgli fornøyd.

løsning integrert i ISY ProAktiv får nå
våre kunder en mulighet til å tilby sine
abonnenter en effektiv varslingstjeneste,
forteller konsulent Ina Kyrkjebø Wickmann i NoIS. – Vi opplever stor interesse
fra kundene, noe som tyder på at det er
et godt marked for tjenesten.

Løsningen innebærer i praksis en
integrasjon mellom ISY ProAktiv og
Unified Messaging Systems. Den norske
internettbaserte tjenesten er kartbasert
og krever ingen investering eller installasjon av maskin- eller programvare.
Basert på sin egen patenterte teknologi
mener UMS å være ledende innen SMS
servicevarsling av grupper og befolkning.
Og det lover jo godt. – Med UMS´

– Vi er opptatt av at våre løsninger skal
være enkle og effektive å bruke. UMSløsningen bidrar sterkt til dette og gjør
det enkelt for våre kunder å kommunisere med sine kunder. Fornøyde sluttbrukere er viktig for oss, poengterer hun.
– Vår teknologiløsning kan sende ut
titusener av SMS og talemeldinger
per time, forteller salgssjef Michael

For HRA er det en stor fordel at systemet selv finner telefonnumrene som
skal varsles, opplyser Ulnes Borgli.
Adressedatabasen som benyttes er
en sammenstilling av informasjon fra
Folkeregisteret, nummeropplysning fra
alle teleoperatørene og informasjon fra
lokal matrikkel. Man kan velge å sende
SMS der husstanden er registrert med
mobilnummer, eller talemelding dersom
man bare har fasttelefon.
– Når kunder ringer så kan vi nå se
hvem vi har truffet med varslingen,

Inger Toril Ulnes Borgli

Kontakt i NoIS: ina.kyrkjebo.wickmann@norconsult.com

– Det er en kjempefordel at vi på
en enkel måte kan
plukke kunder å

sende varsel til, fortsetter hun. – Eksempelvis om det dreier seg om en ruteendring i forbindelse med en vei, så kan
vi nå enkelt finne hvem som berøres i
den veien.
– Jeg syns det er et spennende prosjekt
som vi håper kan få flere anvendelser
etter hvert. Men, det er viktig å være
aktsom i forhold til hva vi vil varsle om,
og når, sånn at det ikke oppleves som
overkommunisering.
– Vi tror bestemt det kan gi oss økt nytteverdi jo flinkere vi blir til å bruke det,
slutter Inger Toril Ulnes Borgli.
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Informasjon rett i lomma
med ISY WinMap GeoInnsyn
Østre Toten kommune er i startgropa for lansering av
ISY WinMap GeoInnsyn. Tjenesten er tilgjengelig både
via nettbrett og smarttelefon og skal sikre en brukervennlig dialog mellom næringsliv, innbyggere og
offentlig forvaltning.

Med GeoInnsyn får vi enklere
kartinnsyn som er lettere å
håndtere for folk flest

Kontakt i NoIS: kjell.sandal@norconsult.com

Felles kartbaser
Det samarbeides godt i Gjøvikregionen:
Gjøvik, Nordre og Søndre Land samt
Østre og Vestre Toten har felles kartsystem som driftes av Norconsult
Informasjonssystemer (NoIS). Gulbrandsen har hatt prosjektansvar for samarbeidet. - Vi har felles kartbaser for både
grunnlagskart, webkart og nå etter hvert
GeoInnsyn. Alt ligger på servere hos
NoIS i Sandvika, og vi kjører på linje mot
dem hele tiden, forklarer Gulbrandsen.
Samarbeid gir fordeler
Kartsamarbeidet er kommet til etter
et ønske om å rasjonalisere arbeidet
med kart i sin helhet samt utnytte ressursene best mulig. - Opprinnelig var
det tre kommuner som hadde webhotell
hos NoIS. For fem år siden fant vi ut at
vi skulle utvide til hele regionen og fikk
med oss ledelsen i kommunene på det.
Et samarbeidsprosjekt ble startet opp,
godt hjulpet av Kartverket i Hedmark
og Oppland, som er en ivrig pådriver for
å få til slike regionale samarbeid, sier
Gulbrandsen.
- De økonomiske fordelene er åpenbare
når det gjelder serving av programvare i
forbindelse med kart. Kurs og opplæring
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har også blitt enklere. Nå kjører vi ofte
felles kurs i regionen i stedet for å sende
folk til Oslo som vi tidligere har gjort.
Miljøet blir større, og vi trekker veksler
på hverandres kunnskap, legger han til.
God tilgang til informasjon
Samarbeidet er bygget på verktøy fra
NoIS. Gulbrandsen forteller at kommunen bruker ISY WinMap med de
fleste moduler. - Vi har byggsaksmodul,
landmålingsmodul, oppmålingsmodul
og ikke minst PlanDialog, som har blitt
veldig viktig for oss. PlanDialog er en
selvbetjeningsløsning som gir publikum
god tilgang til informasjon om alle typer
planer og mulighet for påvirkning i planprosessen. Løsningen er også et verktøy
for saksbehandlere og sikrer bedre
kvalitet i hele prosessen fra planoppstart
til vedtak gjennom en integrert bruk av
informasjon fra kart, eiendomsforhold og
saksarkiv, forklarer Gulbrandsen.
Lett tilgjengelig informasjon
Foreløpig er Østre Toten kommune i
oppstarten med ISY WinMap GeoInnsyn.
GeoInnsyn bruker kart som informasjonskanal til en rekke oppgaver – fra
visning av bygg- og eiendomsinformasjon til arealplaner og innsyn i arkiver
for alle typer saksprosesser. - Det er en
forenklet kartmodul i forhold til webkartet som vi har hatt i flere år, og som
innbyggerne også har tilgang til. Med
GeoInnsyn får vi enklere kartinnsyn
som er lettere å håndtere for folk flest.
At den kan brukes på både nettbrett og
smarttelefoner gjør informasjonen lett
tilgjengelig, sier Gulbrandsen.
VA først ute
I Østre Toten kommune var det faktisk
vann- og avløpsavdelingen som først

etterspurte mulighetene som GeoInnsyn gir. - Når de skal ut og finne kummer eller brudd på ledninger er de jo
helt avhengige av kart. Tidligere har de
måttet bruke tid på reising, innlogging og
print for å få ut kart av aktuelle områder,
mens nå har de med seg nettbrett og
har direkte tilgang til hele VA-systemet
på det. Dermed kan de slå opp på hver
enkelt ledning for å få informasjon om
for eksempel ledningstype. Arbeidsoppgavene som inngår i teknisk drift har
blitt betydelig forenklet med GeoInnsyn,
og tilbakemeldingene fra avdelingen
er gode, poengterer Gulbrandsen. Han
legger til at kommunen faktisk byttet
leverandør av kartprogramvare for VA/
teknisk drift fordi WinMap-løsningen
åpnet for GeoInnsyn. Dessuten har kommunen hele produktkjeden av GIS-verktøy fra NoIS, og så det som en stor fordel
å ha alt hos samme leverandør.
Godt samarbeid
- Vi er veldig fornøyd med samarbeidet
med NoIS. Lokalavdelingen deres på
Hamar har svært behjelpelige folk, og
det setter vi pris på. NoIS har vært flinke
til å følge opp og informere oss om
utviklinger og oppdateringer av de ulike
programmene. Dessuten får vi lagt opp
nye versjoner av programmene nærmest
uten å merke det,
avrunder Knut
Gulbrandsen.
Knut Gulbrandsen

Fra høyre: Mads Bjerke,
Morten Fagerholm, Roger Fangan og
Håvard Lundby i Østre Toten kommune

Som alle andre kommuner må
Østre Toten forholde seg til en digitaliseringsstrategi fra KS som peker på
ansvar når det gjelder rett til innsyn og
medvirkning i prosesser for publikum.
Ifølge Knut Gulbrandsen, kartansvarlig i
kommunen, er plan,- bygg- og geodata
særlige satsingsområder i strategien.
- Vi har også vår egen kommunestrategi
der nettbaserte tjenester skal være en
hovedregel for kommunens innbyggere
og næringsliv. Det handler om åpenhet og
god kommunikasjon, understreker han.

02/13 ISYnytt

9

Forvaltning, drift og vedlikehold

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Strømlinjeformet og moderne GIS
Vi er utrolig stolte av å kunne lansere ny versjon av ISY WinMap. ISY WinMap 2013
kommer med et nytt og moderne brukergrensesnitt i tillegg til mye ny funksjonalitet.

Skien effektiviserer bygningsmassen
med ISY Eiendom

Kontakt i NoIS: erik.landsnes@norconsult.com

ISY WinMap - En komplett GIS-løsning
ISY WinMap er en komplett GIS-løsning
utviklet og tilrettelagt for norske forhold
og standarder. Programmet har støtte
for 30 forskjellige formater og håndterer
flere koordinatsystem og datum samtidig.
ISY WinMap er tilpasset norske standarder
for presentasjon og datautveksling, og
inneholder et komplett sett av geografiske
analyseverktøy.
Nytt brukergrensesnitt
Den største endringen fra tidligere
versjoner er at ISY WinMap nå vil framstå
med et nytt og moderne brukergrensesnitt hvor funksjonene ligger gruppert
med ikoner i «ribbons», slik man kjenner
fra Microsoft® Office. Dette vil gjøre det

enklere for brukere å navigere i funksjonene fremfor å bruke de tradisjonelle
nedtrekkmenyene. Hvis det er brukere
som ønsker å ha programmet som før, vil
det fortsatt være mulig å kjøre ISY WinMap med klassisk brukergrensesnittet.
Raskere GeoProsjekter
ISY WinMap 2013 tar også i bruk ny
teknologi for lasting av prosjekt med
store datamengder. Til dette brukes en
cache-metode som håndterer lasting og
visning av GIS-prosjektene mye raskere
enn tidligere.
Avansert teksthåndtering
Den nye versjonen tilbys også med funksjonalitet for avansert tekstplassering

med konflikthåndtering og automatisk
skalering av tekster. Du kan generere
statiske tekstlag eller la tekstingen være
dynamisk slik at den oppdateres ved
zoom eller panorering. Den nye funksjonaliteten vil være ideell for brukere
som jobber med ledningstraseer (VA, ELtele) og adressekart hvor tekstpåskrift er
viktig informasjon i kartet.
Nye formater
ISY WinMap 2013 vil nå også støtte
import og bruk av rasterdata fra ERDAS APOLLO, et forvaltningssystem for
rasterbilder og laserdata. I tillegg er det
støtte for nye versjoner av databaser
som SQL Server 2012 og SQL Azure.

Skien kommune tar i bruk ISY Eiendom for å effektivisere
forvaltningen av sin bygningsmasse. – Systemet vil gi oss
god mulighet til å få en mer effektiv drift av hele
bygningsmassen til kommunen, sier rådmann Knut Wille.

Kontakt i NoIS: dag.mathisen@norconsult.com

Skien kommune har rundt 800 boliger
med ca. 60.000 kvadratmeter flate som
er i kommunalt eie eller leie og som de
har ansvaret for. I tillegg har de 300.000
kvadratmeter formålsbygg, altså hovedsaklig skoler, kontorer, sykehjem, helsestasjoner, barnehager og servicesentra.
Etter en anbudskonkurranse fikk ISY
Eiendom kontrakt på leveranse av FDVsystemet. − Jeg er også glad for valget
av ISY Eiendom siden vår nabokommune,
Porsgrunn, har samme system. Vi har
veldig mye samarbeid med Porsgrunn,
og derfor er det en fordel at vi har
samme system, sier rådmannen.
Han tror systemet vil gi kommunen
mulighet for effektivisering, ikke minst
i driften av bygningsmassen ved blant
annet å legge inn gode vaktmestertjenester. − Vi kan enkelt gjøre endringer.
Det er det samme med renholdsplaner
som vi kan legge inn og gjøre endringer
på. Vi kan få ut lister på timeforbruk, og
hva behovet er. Tidligere var dette svært
tungvint.
− Når alt er på plass håper jeg at vi kan
høste effektiviseringsgevinster. I dag
bruker vi en del ekstra tid når vi ikke har
systemer til å hjelpe oss. Jeg er tidligere
vant til å bruke FDV-systemer og synes
det er viktig å ha systemer der du lett
kan slå opp for å finne informasjon, sier
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Anita Ballestad som er eiendomssjef
i kommunen, en stilling hun har hatt i
rundt ett år.
Rådmannen tror at det ikke skal mye til
før de ser en kvalitetsforbedring som gir
utslag på økonomien. − Det er viktig at vi
kan planlegge vedlikehold i et langsiktig
perspektiv, at vi kan få renholdsplaner
som er riktige for de enkelte bygg og at
vi har effektive vaktmestertjenester. Med
systemet i full drift vil vi på en helt annen
måte måle kostnader gjennom systemet,
hevder Wille.

biten. − Når vi har lagt inn alle byggene,
er det lett å ta siste punkt på programmet med sette opp rutiner for vedlikehold i forhold til de tilsynene vi foretar
med hensyn til elektro og brann samt å
legge inn avvik. På eiendomssiden har vi
ikke veldig mye ressurser og med dette
systemet på plass tror jeg at vi kan bruke
ressursene mer riktig og mer effektivt,
sier Ballestad.

− Dessuten er det svært viktig at systemet melder avvik når ting ikke blir fulgt
opp. Det gir et helt annet press på oss
på å ta vedlikehold alvorlig og sørge for
en verdiskapning av eiendomsmassen
vår, og ikke en verdiforringelse som vi
dessverre ser ofte i kommunal sektor,
påpeker han.

Siden prosjektet er i innkjøringsfasen,
mener Wille at det er for tidlig å kunne
se noen økonomiske effekter. – Vi legger
nå inn bygg etter bygg i systemet. Da kan
vi se på totalkostnadene i dag og så kan
vi sette noen målparametre på hvordan
vi skal klare å effektivisere driften vår.
Det er ikke først og fremst for å spare
penger, men for å bedre vedlikeholdet
vårt på bygningsmassen. Som i mange
andre kommuner, har vi etterslep på
vedlikeholdet.

Skien kommune har i løpet av sommeren
lagt ned mye arbeid med å få lagt inn
alle data for sine bygg. − NoIS har hjulpet
oss med å legge inn data fra våre gamle
systemer som også inkluderer bruk av
regneark. Vi har spesielt arbeidet mye
med å få lagt inn data for alle boligene
og kontraktene våre for disse, sier eiendomssjefen.

Eiendomssjefen tror at de allerede neste
år vil kunne se resultater i bruken av ISY
Eiendom. Hun påpeker at de har hatt et
veldig godt samarbeid med ISY. − De er
veldig servicevennlige og det betyr mye
for oss som sitter som brukere. Etter at
det var klart at NoIS fikk kontrakten på
systemet, synes jeg vi har hatt en svært
god dialog, sier Anita Ballestad.

Neste punkt på programmet er renholds-
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Forvaltning, drift og vedlikehold

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

ISY Eiendom automatiserer
flyplassinntekter
Kontakt i NoIS: dag.mathisen@norconsult.com

− ISY Eiendom er løsningen for mange
av de behovene vi har for et forvaltningssystem for våre flyplasser. Det vi først og
fremst har arbeidet mest med er selve
utleiedelen, sier Sundby. Så kommer
etter hvert tegninger fra alle lufthavnene som skal inn i systemet. Et system
for dette er allerede i drift hos OSL på
Gardermoen. − Når tegningene er inne i
systemet, får vi en enklere kobling med
hensyn til arealer som leies ut.
Systemet tar seg ikke bare av bygningsmassen, men også andre anlegg. Med
unntak av OSL har Avinor en registrert
bygningsmasse på 233.000 kvadratmeter.
Årlig har Avinor inntekter på rundt 4.3
milliarder kroner.
Ved hjelp av en webportal rapporterer
leietakerne inn sine omsetningstall som
danner grunnlag for faktureringen. – Vi
startet den omsetningsbaserte delen av
systemet i januar i år, sier Edith Holmen
Dybvik, forretningsutvikler i Avinor.
Men hun påpeker at delen der kundene
skal legge inn sine opplysninger om omsetningen ikke er oppgradert og tilpasset
Avinors behov. − Vi venter på en oppgradering og modernisering av denne
portalen for at vi skal få en bedre kommunikasjon mot våre viktigste kunder.
Ved å kombinere informasjon om fastleie
og omsetningsbar leie sammen med de
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Ikke alt var direkte overførbart fra systemet til OSL. – Det ene er jo at vi har
flere lufthavner. Vi skal for eksempel
få laget en samlefaktura for leietakere
som finnes på flere steder, for eksempel
Narvesen. Det å få ut en felles faktura
for slike leietakere ble en ny problemstilling for oss, men det har vi nå løst,
sier Sundby.
I disse dager kvalitetssikres og importeres etasjeplantegninger for lufthavnene. Systemet leser DAK-tegninger på
AutoCAD-format direkte uten konvertering. DAK-tegninger benyttes i ISY
Eiendom av mange kunder, men Avinors
tegningsgrunnlag stammer fra ulike
kilder, og er ikke laget med tanke på
import i et eiendomsforvaltingssystem.
– Det gir en mer krevende kvalitetskontroll enn normalt. I tillegg er terminalbygg spesielle bygg. Særlig store åpne
rom, som kan inneholde strukturer som i
seg selv kunne vært egne bygninger. Det
har det gitt oss geometriske utfordringer
som «rom – i rom» og «øyer». Dette er
imidlertid et eksempler på en kunde og
en problemstilling som tar oss og systemet videre, sier Mathisen.
Fra nyttår bytter Avinor økonomisystem.
– Slike endringer er aldri trivielle, men
vårt grensesnitt mot økonomisystemet i
Avinor og OSL er via en såkalt mellomvare. NoIS har meget erfarne folk på
økonomiintegrasjoner som bidrar i
denne prosessen sier han.
− Når vi kommer i mål med systemet
tror jeg vi kan hente rasjonaliseringsgevinster. Vi arbeider også med et MVAprosjekt, sier Dybvik. Dette systemet er
ganske komplisert fordi Avinor ikke kan
trekke fra MVA 100 prosent på utleiearealet hvis ikke leietakere er MVApliktige.

Behovet for å vite MVA-status på utleiearealene gjelder alle kommersielle
utleiere i Norge og ikke bare Avinor. ISY
Eiendom gir en oversikt over MVA-status
for arealene til enhver tid. – I tillegg skal
en ta vare på historikk som viser situasjonen, inkludert målestokkriktige tegninger, minst en gang hvert år. Resultatet
skal være godt nok til å få riktig fradrag
for MVA på investeringer, og at ligningsvesenet og revisorer kan etterprøve dette
ti år senere, sier Mathisen.
Overgangen fra gammelt til nytt system
var godt planlagt og gikk veldig bra for
forskuddsfaktureringen av leiebiten.
Fakturering av den omsetningsbaserte
leien for januar, fikk vi inn på e-post og
valgte selv å rapportere inn i web-portalen
for å teste at alt var korrekt, sier Dybvik.
− Vi har siden hatt en gradvis opplæring i
web-portalen for våre kunder, men det er
vel denne vi har slitt mest med, og håper
igjen at Norconsult tar en oppgradering
så vi får en mer brukervennlig portal
som gjør jobben enklere for våre kunder.
Dybvik forteller at de har en del superbrukere på systemet, i tillegg er det flest
innsynsbrukere. – Superbrukerne er
godt fornøyd med systemet. Når vi kommer i mål og får gjort noen endringer og
tilpassinger, og ikke minst oppgradering
av webportalen, tror jeg at systemet blir
veldig bra, sier hun.

Edith Holmen Dybvik

Ettersom OSL allerede hadde tatt i
bruk ISY Eiendom, var det naturlig
for Avinor å velge samme system
til alle sine lufthavner.

– Vi hadde et gammelt system som var
på vei ut siden leverandøren sluttet å yte
service. Ettersom OSL allerede hadde
tatt i bruk ISY Eiendom, var det naturlig
for Avinor å velge samme system til alle
sine lufthavner, sier Øystein Høsteland
Sundby som er sjef for marked og kommersiell utvikling i Avinor.

grafiske mulighetene som ligger inne i
systemet, håper Avinor at løsningen skal
gi visuelle presentasjoner for optimal
utnytting av arealene.

Øystein Høsteland Sundby

En del av kontraktene til leietakerne på Avinors 46 lufthavner
er omsetningsbasert. Det betyr at leietakerne må betale
deler av leien i forhold til omsetningen. Et viktig element for
å automatisere faktureringen er Avinors valg av ISY Eiendom
som system for eiendomsforvaltning.

– Systemet bygger på ISY Eiendom
Leie med noen modifikasjoner i forhold
til standardløsningen. Det samme systemet har vært i bruk på Oslo Lufthavn
(OSL) på Gardermoen siden 2009, sier
seniorkonsulent Dag Mathisen i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).
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Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS

Mega-boom i Småkraft

Nye kunder på våre
prosjektstyringsløsninger

De er ikke store, men de er mange – og til sammen
vil de produsere tusener av klimanøytrale mega-watt!
Vi snakker om boomen av småkraftverk som for tiden
bygges og planlegges rundt om i det ganske land.

Vi har den siste tiden fått flere kunder vi er stolte
over å levere prosjektstyringsløsninger til. Noen
prosjekter er allerede implementert, mens andre
er så ferske at dette vil foregå i løpet av høsten.
Vi ønsker alle velkommen som kunder!

Kontakt i NoIS: kai.petter.westerheim@norconsult.com

Den største utbyggeren Småkraft AS
har planer om å bygge hele 150 anlegg
innen 2020. En produksjonskapasitet på
til sammen 1,5 TWh. Ikke rart det ble
nødvendig med et FDV-system som ISY
JobTech for å kunne drifte alle kraftverkene rasjonelt.
Smått er stort
Småkraft eies av Skagerak Energi, Agder

Energi, BKK og Statkraft, og som navnet
signaliserer dreier forretningsmodellen seg kun om utbygging og drift av
småkraftverk.
– Selv om hvert enkelt kraftverk er relativt lite, per definisjon mindre enn 10MW,
så stilles det ganske store krav til effektivitet og orden i sysakene for å forvalte
mange anlegg, forteller Rein Husebø,
administrerende direktør i
Småkraft AS.
Intens utbygging
Selskapet – og boomen – startet i 2002 da grønne el-sertifikater og støtteordningen til
utbygging av fornybar energi
tok av. Siden da er rundt 600
småkraftverk satt i drift rundt
omkring. Forventningen er at et
tilsvarende antall bygges frem
mot 2020.
– Så langt har vi selv 35 anlegg
i drift, og 9 stykker er under
bygging. Målet er 150 anlegg
innen 2020. Vi planlegger med
andre ord en ganske intens
byggeperiode i årene som kommer, fortsetter Husebø.
Holder oversikten
Småkraft var veldig bevisste
sine behov da de anskaffet ISY
JobTech for et par år siden. Valget falt forøvrig relativt naturlig
i følge driftssjef Sigbjørn Rabbe: – ISY JobTech er det mest
brukte i bransjen og er også
prismessig konkurransedyktig.
I tillegg var det ingen ulempe at
våre eiere brukte systemet og
kunne hjelpe oss i starten.
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– Vi er ikke kommet dit hen at vi bruker
alle systemets funksjoner ennå, men vi
er godt i gang. Første prioritet har vært å
legge inn all dokumentasjon av utstyret
som kraftverkene består av. Alle eksisterende anlegg legges i tur og orden inn
i systemet under lavsesong når tiden
tillater det, mens nye anlegg legges inn
fortløpende. Det er avgjørende for oss at
vi har riktig data på utstyret og vet hva vi
har der ute, sier Rabbe.
– Dette også for å kunne registrere feil
og avvik, og når ting blir byttet eller
reparert som følge, slik at vi blant annet
kan planlegge preventivt vedlikehold,
lagerstyring med mer.
Stor nytteverdi
– Tanken er at alle inspeksjonsvaktene,
gjerne grunneierne, skal få tilgang til
sine anleggsdata, bedyrer Rabbe. – Det
vil være til stor hjelp lokalt. Men ett hinder for å få dette til har vært litt mangelfull bredbåndsdekning avsides. De siste
årenes revolusjon på hva som er mulig
med datakommunikasjon, er imidlertid i
ferd med å løse utfordringen.
– Vi har ingenting å sammenligne med
dessverre, så det blir umulig å regne på
besparelsene ved å bruke ISY JobTech,
men sikkert er det i hvert fall at uten
hadde vi ikke klart oss. Det hersker
ingen tvil om at det er tvingende nødvendig for å systematisere og effektivisere
driften. Og behovet bare øker selvsagt,
med økende antall kraftverk vi bygger.
– Nytteverdien blir også bare større og
større etter hvert som vi får lagt inn alle
data og lærer å utnytte systemet, slutter
driftssjef Sigbjørn Rabbe.

Kontakt i NoIS: hans.jacob.strandgaard@norconsult.com

Statsbygg
Statsbygg er statens sentrale rådgiver
i bygge- og eiendomssaker, byggherre,
eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.
Statsbygg organiserer, planlegger og
gjennomfører om lag 160 prosjekter større og mindre- til enhver tid, hvorav
20-30 større prosjekter blir ferdigstilt
hvert år.
Statsbygg har avholdt konkurranse om
programvare og konsulenttjenester
knyttet til løsning for prosjektstyring
og har valgt NoIS som foretrukket
leverandør. I sin meddelelse om tildeling
av kontrakt står følgende:
Tilbudt løsning: NoIS tilbyr en løsning
basert på sine egne produkter ISY
Prosjekt Økonomi og ISY Prosjekt Plan.
Dette er norskutviklede nisjeløsninger
som er godt tilpasset byggebransjen og

dekker Statsbygg sine behov på en god
måte. Løsningen har et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt.
Innenfor området funksjonalitet har
Statsbygg vurdert at løsningen er bedre
tilpasset byggebransjen og byggherrefunksjonen enn øvrige tilbudte løsninger.
Dette gjelder spesielt innenfor områder
som kontrakts- og endringshåndtering.
Innenfor området brukervennlighet har
Statsbygg vurdert at NoIS sin løsning
fremstår som enklere, mer oversiktlig og
mer intuitiv i bruk for våre kjernebrukere
enn de løsningene som de konkurrerende tilbyderne har presentert.
Prosjektgjennomføring: Løsningen har
mange brukere og relevante referanser
innenfor byggebransjen i Norge. NoIS
har demonstrert høy fagkompetanse innenfor prosjektstyring
generelt og byggeprosjekter spesielt, og
demonstrerte dette
på en god måte ved
løsning og presentasjon av caset som ble
benyttet under evalueringen.

NoIS sin løsning krever lite tilpasninger
sammenlignet med øvrige tilbydere, noe
som samlet sett reduserer risikoen i
prosjektet.
Trondheim Kommune
Trondheim kommune skal benytte ISY
Prosjekt Økonomi med integrasjon mot
sitt økonomisystem ERV etter at NoIS i
vår vant utlyst anbudskonkurranse.
Trondheim Kommune planlegger å følge
opp Vann og avløpsprosjekter og byggeprosjekter i ISY Prosjekt Økonomi.
Kystverket
Kystverket har avholdt åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt
prosjektstyringssystem. NoIS vant
konkurransen med sin løsning ISY
Prosjekt Økonomi. Løsningen skal integreres med Agresso.
ÅF Advansia AS
ÅF Advansia AS har gått til anskaffelse
av ISY Prosjekt Plan for å få bedre oversikt over egne kostnader og fremdrift i
sine prosjekter.

Fra kontraktsigneringen. F.v.: Direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg
og adm.dir. Bård Hernes i NoIS. Christoffersen sluttet forøvrig i Stasbygg
i juni. Ny direktør er Harald Vaagaasar Nikolaisen.

02/13 ISYnytt

15

Anbud, kalkyle og prosjektstyring
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Prosjektet er en svært positiv
erfaring for oss, vi har hele
veien har vært meget innstilt
på å holde trykket oppe og har
hatt et sterkt driv internt for å
fullføre prosjektet på avtalt tid.

Steen & Lund slår alle
tidsrekorder
Til tross for sterkt tidspress og ukjente løsninger,
greide Steen & Lund å legge det nye dekket på
slottsplassen til avtalt tid.
Kontakt i NoIS: hilde.solhaug@norconsult.com

Prosjektet på Slottsplassen er en
generalentreprise med Statsbygg som
byggherre og Steen & Lund som entreprenør, en kontrakt med en verdi på 40
millioner. Det er et krav i kontrakten at
arbeidene skal ferdigstilles innen 17. mai
2014 og grunnlovsjubileet.
En rehabilitering av slottsplassen har
som kjent vært helt nødvendig. Enorme
mengder grus har i perioder med regn
blitt vasket vekk fra plassen, rent nedover mot Karl Johans gate og tettet til
ledningsnett og sluk.
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Om hvorfor de vant anbudet
Rehabiliteringen av slottsplassen ble
lagt ut som offentlig anbud og Steen og
Lund var eneste rene anleggsgartner
som leverte pris. Tormod Sola tror Steen
& Lund ble valgt fordi de blant annet
er sterke på overflatearbeider. Firmaet
har som sin kjerneverdi å kontinuerlig
tilegne seg ny kompetanse for på denne
måten å alltid ligge i forkant av utviklingen og tilby de mest varige og tidsriktige
løsningene.
Riksantikvaren hadde klare ønsker som
entreprenøren måtte ivareta. Steen &
Lund kunne tilby dette i form av en spesiell metode som er mye brukt nedover
i Europa og i noen grad i Canada, men
aldri benyttet før i Norge. Metoden går
ut på å legge et toppdekke bestående av
et gjennomsiktig bindemiddel sprøytet
på underliggende asfalt. Oppå legges ny
grus som visuelt sett ligner grusen som
har ligget på slottsplassen tidligere, men
i motsetning til den gamle, skal den nye
grusen holde seg på plass.

Metoden krever imidlertid varmt og tørt
vær - minimum 12 grader. Det knyttet
seg derfor stor spenning til hvorvidt det
lot seg gjennomføre å legge toppdekke i
løpet av månedsskiftet august-september. Tormod Sola forteller at de ikke tok
sjansen på å vente til våren.
En annen utfordring var å skaffe til veie
store mengder spesiallaget stein på
meget kort varsel, i første rekke norsk
stein, men prosjektet sprengte kapasiteten på norsk steinproduksjon. Legging av alle de ulike lagene krevde også
stor grad av nøyaktighet og presisjon.
En dansk entreprenør stod for selve
toppdekket. Disse står fra tidligere bak
lignende dekke i Botanisk have i København.
Med værgudene på sin side, ble toppdekket lagt i løpet av den første uken av
september. I følge Tormod Sola trengs
det enda noen uker (fra 1. okt., red.anm)
til å tørke og godgjøre seg. Det som
gjenstår nå er opprydning og å fullføre
arbeidet med å få på plass et avrenningssystem som skal dempe

toppen av vannskyllet i regntunge perioder. Et vannmagasin som skal fungere
som depot for regnvannet er allerede
etablert under bakken.
- Prosjektet er en svært positiv erfaring
for oss, vi har hele veien har vært meget
innstilt på å holde trykket oppe og har
hatt et sterkt driv internt for å fullføre
prosjektet på avtalt tid.
Om valget av ISY ByggOffice
Ikke bare arbeidet med Slottsplassen har
gått unna i imponerende tempo. Implementeringen av ISY ByggOffice har også
gått unna. Steen & Lund valgte systemet
etter en grundig vurdering. Utgangspunktet var behovet for å ha et verktøy
som kunne binde alle prosesser sammen; kalkulasjon, drift og avslutning.
Et annet viktig moment for valget var det
faktum at Steen & Lund har store vekstplaner og så viktigheten av å ha på plass
et system som kan vokse i takt med
bedriftens behov. - Kvalitetssikring kan
være en utfordring i en slik vekstfase,
tilkjennegir Sola.

Etter starten i mars 2012, opplever de
nå at kalkulasjonsbiten er på plass og
fungerer veldig bra. Ved å bruke ISY
ByggOffice til kalkulasjon erfarer Steen
& Lund at sjansen for å gjøre feil er
mindre.
- Vi har mulighet for å kunne gå fram
og tilbake og kontrollere avregningene
og kan dermed være trygge på at de er
riktige, forteller Tormod Sola. Dette gir
også god dokumentasjon på det som er
gjort. Ikke minst har vi svært gode muligheter for å ta ut ulike tall og analyser.
Videre framover er planen å ta modulen
produksjonsoppfølging ytterligere i bruk.
Her er det først og fremst prosjektlederne som skal bruke systemet, noe
som stiller litt andre krav: Mens kalkulatørene jobber kontinuerlig i systemet,
kommer prosjektlederne til å benytte
det litt mindre regelmessig. Systemet
må derfor være intuitivt og ha et brukervennlig grensesnitt.
Gjennom integrasjon med økonomisystemet Visma, kan prosjektlederne gå

inn i systemet og sammenligne mannskapstimer, ressurser og påløpte kostnader fra Visma opp mot inntjent verdi
fra avregningsmodulen i ISY ByggOffice.
- Vi er godt fornøyd med funksjonene
for avregning og fakturering, det gir god
oversikt på hvor mye som gjenstår og vi
kan være trygge på at tallene er korrekte.
- Her har vi alt vi har gjort samlet i én
løsning. Med all informasjon lett tilgjengelig, ryddig og oversiktlig. Vi gleder oss
til å ta systemet enda mer i bruk, avslutter Tormod Sola.

Tormod Sola

18.500 kvadratmeter av plassen og
bakken nedenfor slottet har vært anleggsområde siden 18. mai 2013. Asfalt
og gammel grus ned til 45 centimeter
dybde er fjernet og totalt 15.000 kubikkmeter kjørt til deponi. Tormod Sola
forteller at lastebilene kjørte i skytteltrafikk for å transportere bort massene
og at folk så å si stod oppå hverandre og
jobbet.
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Anbud, kalkyle og prosjektstyring

Flere ISY-verktøy i bruk på det
nye Nasjonalmuseet
Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomten i Oslo er et av de største
pågående byggeprosjektene i Norge. Utbygger Statsbygg har satt krav
om at det benyttes BIM – eller digitale bygningsinformasjonsmodeller
– i planleggings-, bygge- og driftsprosessene. Viktige tilleggsverktøy
er ISY Calcus og nå ISY G-prog Beskrivelse etter hvert som prosjektet
skrider fram mot anbudsfasen.

Du trenger fagkunnskap for
å levere et godt produkt
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Bygget på 54.600 kvadratmeter, er
pakket med tekniske installasjoner og
inneholder utstillingslokaler, magasiner,
verksteder og administrasjonsfløy i tillegg til mediesal og bibliotek.
BIM-teknologien skaper muligheter for
mer effektiv samhandling mellom ulike
aktører i byggeprosjektene, og informasjon utveksles mellom ulike applikasjoner
ved hjelp av den åpne internasjonale
standarden IFC. Det tyske arkitektkontoret Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten har arbeidet
med å designe bygget, noe de har brukt
ArchiCAD til. Den tekniske planleggingen
gjøres av Rambøll som benytter Revit
både for konstruksjons- og installasjonsfagene.
− Vi har importert IFC-filer fra ArchiCAD
og Revit inn i ISY Calcus i skisse- og
forprosjektet. På denne måten har vi
fått opp alle ulike konstruksjonstypene
i bygget med tilhørende mengder, sier
Karl Kristian Olsson Haave som er BIMkoordinator i Statsbygg.
− På grunnlag av dette er det bare å sette
opp kalkylen med kostnader for de ulike
elementene i bygget, sier han. Sammen
med arkitekt og rådgiver har Statsbygg
hatt et samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) for å løse praktiske utfordringer med å få mengdene og

informasjonen fra prosjekteringsverktøyene over til ISY Calcus.
For å få korrekt data riktig importert til
ISY Calcus, har BIM-koordinatorene i
prosjektet hatt en sentral rolle. Elisabeth Heier, BIM-ansvarlig i Rambøll,
har samarbeidet tett med arkitektenes
BIM-koordinator Harald Onarheim, BIM
spesialist fra selskapet BIM Consult, for
å tilrettelegge én tverrfaglig IFC-fil til
bruk i kalkyleverktøyet.
− Vi har arbeidet med å sammenstille
og kvalitetssikre modellene fra arkitektene og rådgiverne slik at de inneholder
korrekte elementer i forhold til det
tverrfaglige grensesnittet, har korrekt
informasjon, og er best mulig tilrettelagt
for import av informasjon i ISY Calcus.
Hvis denne informasjonen ikke blir riktig,
vil ikke IFC kunne benyttes som underlag
til kalkyle, påpeker Onarheim.
Elisabeth Heier mener at de har hatt god
nytte av ISY Calcus for å kunne levere
en skikkelig kalkyle i både skisse- og
forprosjektet. − Det er sterkt fokus på
kostnad. Statsbygg er også opptatt av
at byggebransjen skal bli bedre på å
bruke de mulighetene BIM og IFC gir. Da
er det viktig at vi koordinatorer tilrettelegger for bruk av modellene og overføringsmuligheten via IFC i størst mulig
grad, sier hun.

Heier påpeker at det ikke er nok med
gode verktøy. Vel så viktig for å få en
rasjonaliseringsgevinst er at du har
mennesker som behersker verktøyene.
− Du trenger fagkunnskap for å levere et
godt produkt, påpeker hun.
Nå er Statsbygg kommet til neste fase
med prosjektet hvor ting skal ut på
anbud. Her er de i starten med å teste
ut importen av data inn i ISY G-prog
Beskrivelse for å ta seg av byggebeskrivelsen som danner grunnlag for
anbudene.
− Vi er helt i starten på dette, men vi har
litt tid til å vurdere hvordan dette skal
gjøres da de første anbudene kommer ut
tidlig neste år, sier Haave.
Onarheim mener at Nasjonalmuseet er
et foregangsprosjekt i direkte bruk av
IFC for beskrivelse noe som vil føre til at
man finner metoder som fungerer bra og
som andre i bransjen blir inspirert til å
ta i bruk.
Han påpeker også at NoIS er en god
samarbeidspartner å ha med seg i
prosjektet. – De tar umiddelbart tak i
tekniske utfordringer vi støter på og
finner en løsning raskt, sier Onarheim.
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Ny geomodul til FEM-Design gir et riktigere
bilde av bygningens deformasjoner
I disse dager lanseres en ny modul i FEM-Design som gjør beregning av setninger
og bygningskonstruksjoner mer korrekte. Å anvende fjærer for å simulere jordens
geotekniske egenskaper gir ikke alltid et godt nok resultat, sier Lars Johansson i
Reinertsen SE som har deltatt på utviklingen av denne modulen.

Bærekraftig byggmiljø med
«Håndbok i ÅpenBIM»
buildingSMART Norge er i full gang med det som skal bli
en solid og grundig «Håndbok i åpenBIM» tilpasset norske
forhold og arbeidsprosesser. Håndboken skal bli et tverrfaglig dokument som standardiserer og effektiviserer
samarbeidet mellom byggenæringens mange aktører.

Kontakt i NoIS: christian.hervold@norconsult.com

Med FEM-Design 3D Soil kan nå
jordens ulike jordlag defineres og det
skapes en tredimensjonal volummodell,
som analyseres samtidig med overliggende konstruksjon. Jorden modelleres med volumelement og blir et
konstruksjonsmateriale på samme måte
som betong, stål, tre og andre materialer.
Beregningen skjer på alle materialer
samtidig. Det etableres en global stivhet
som er nøkkelen til en bedre tilnærming
til virkeligheten.
I 3D Soil vil jordens og byggets stivhet
være ivaretatt i én og samme modell.
Dette vil gi bedre kontroll på lastnedregning, setninger og ikke minst gi mer
realistiske egenfrekvenser som er svært
viktig med hensyn på beregninger av
jordskjelvskrefter.
StruSoft har utviklet 3D Soil modulen i
FEM-Design. I prosjektet har Lars
Johannsson, da geoteknisk spesialist hos
Skanska, nå Reinertsen SE, vært en viktig
deltaker i utviklingsarbeidet og forenet
kompetansfeltene geoteknikk og konstruksjon.
- Modulen er en unik innovasjon som
ikke finnes ellers på markedet i dag.
Dette kan komme til å forandre både
metoder og arbeidssett for å kunne
bedømme hvordan setninger blir. Jordens geotekniske egenskaper kan ikke
representeres av fjærer på en korrekt
måte, konstaterer Johansson.
Modulen lanseres nå i høst. NoIS viser
den for første gang i Norge på ISYdagene
2013.
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Kontakt i NoIS: lars.vegsund@norconsult.com

buildingSMART Norges visjon er å
bidra til et bærekraftig byggmiljø med
smartere deling og god kommunikasjon
i hele miljøet – både innenfor prosjektering og forvaltning. -Vi er opptatt av
å få folk til å jobbe godt sammen, så
vi beskriver og standardiserer «beste
praksis»-prosesser for hvordan man
jobber sammen mellom de enkelte fag
og hva aktørene kan vente av hverandre.
Dette utgjør grunnlaget i håndboken,
forklarer Steen Sunesen, daglig leder i
buildingSMART Norge.

Nytt beregningsprogram for
dimensjonering av knutepunkter i stål
Kontakt i NoIS: jorn.romberg@norconsult.com

SBI Steel Connections er et nytt beregningsprogram for dimensjonering av
knutepunkter i stål og lanseres i disse
dager i Norge.
Programmet er et tillegg til tredje generasjon av SBI (Stålbyggnadsinstitutet)
sin detaljhåndbok, og muliggjør en rask
kontroll og sammenligning av de ulike
typeløsningene. I Norge selges SBI Steel
Connections av NoIS sammen med
Stålhåndboken fra Norsk Stålforbund.
Knutepunkter og innfestinger mellom
konstruksjonselementer beregnes iht.
detaljhåndbøkenes anvisninger og er
basert på prinsipper og anbefalinger i
Eurokode sammen med nasjonale valg

og utførelsesstandarder.
Programmet finnes i svensk og engelsk
språkdrakt og beregner etter Eurokode
med nasjonale tillegg for Norge, Sverige
og Danmark.

Behov for dynamikk
Ifølge Sunesen har det lenge har vært
behov for et dynamisk dokument som
kan sørge for at krav, spesifikasjoner,
forventninger og leveranser kommuniseres på en standardisert, åpen og
hensiktsmessig plattform – uansett
prosjekt, nivå eller rolle. - Målet er å
utvikle et rammeverk for etablering av
krav og leveranser i alle respektive prosjekter, sier Sunesen. - Vi har allerede en
buildingSMART-guide fra 2010 liggende
på hjemmesiden buildingsmart.no.
Denne er på mange måter en forsiktig
forløper til det vi jobber med nå. Her kan
man kan gå inn i de forskjellig fag og de
forskjellige faser og lese seg opp på god
praksis.
Kravsettingsdatabase
Han forteller videre at håndboken får
sin utforming i en databaseløsning hvor
krav og veiledninger kan tilpasses det
enkelte prosjekts og de enkelte aktørers behov. - Håndboken vil inneholde en
veiledende del om bruk av selve boken,

hvordan man kommer i gang med BIM i
prosjekter samt hvordan man kan organisere prosjekter både med hensyn til
ansvar og teknologi. Det mest sentrale i
håndboken dreier seg imidlertid om krav.
Hvilke krav stiller man til BIM-leveranser
for at man skal kunne jobbe effektivt?
Det er kjernen i det vi arbeider med, sier
Sunesen.
Nyttig for hele bransjen
Han mener håndboken vil
ha stor nytteverdi både for
erfarne bedrifter og aktører
som fortsatt står i BIMstartblokken. De erfarne får
det verktøyet de trenger for
å harmonisere sine interne
åpenBIM styringsverktøy
med næringens felles krav
til leveransebeskrivelser.
De mindre erfarne høster
gevinstene av de erfaringene som allerede er gjort
og står dermed sterkere for
å lykkes med sine åpenBIMprosjekter.
- Det er stor interesse for
boken, og det er helt klart at
bransjen ser viktigheten og
nytten av at vi får dette til.
Spesielt positivt er det at de
store byggherrene engasjerer seg og vil bidra. Vi håper
den samlede effekten for
næringen vil være at terskelen for å implementere
åpenBIM i norske bedrifter
senkes, og at vi samtidig

sikrer den kortest mulige veien fra
implementering til effektivt samarbeid
på tvers av næringen. Det vil alle parter
tjene på, avrunder Steen Sunesen.
bulidingSmart Norge håper på å ha
første pilot av håndboken klar om seks
til ni måneder (fra 1. oktober 2013, red.
anm.), og det ferdige produktet vil være
tilgjengelig tre til fire måneder senere.

Steen Sunesen er daglig leder i
buildingSMART og jobber for å
få aktører i byggenæringen til
å jobbe godt sammen.
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Trekantsamarbeid om
PlantDesign

En viktig forutsetning for å lykkes som
CAD-leverandør i olje/gassmarkedet er
at man har et grensesnitt mot PDMS.
AVEVA-systemet kan nærmest sies å ha
blitt en de facto standard hos de store
aktørene i denne bransjen. Dette har nå
NoIS, NTI CADcenter og Autodesk tatt
konsekvensen av ved en felles satsing på
konverteringsverktøyet ISY CAD ImportPDMS som NoIS har utviklet.
Dermed
kan
brukere av
AutoCAD
Plant 3D ta
inn PDMSmodeller, bruke dem som referanse og
gjenbruke de grafiske dataene for videre
detaljdesign.

Dessuten er det enklere å lære opp folk og lettere
å få tak i ingeniører som kan AutoCAD enn PDMS

NTI CADcenter og Autodesk har inngått et samarbeid
med NoIS om ISY CAD ImportPDMS for AutoCAD.
Olje/gass-kontraktører verden over kan dermed ta
inn AVEVA PDMS-modeller i AutoCAD Plant 3D for
gjenbruk og rimeligere detaljdesign/redesign.

– Dette er spesielt aktuelt i modifikasjonsprosjekter basert på eksisterende
PDMS-modeller, forteller adm. dir.
Halvor Jensen i NTI CADcenter. Som ledende kompetansesenter for Autodesks
produkter for industri- og offshoremarkedet, er NTI en naturlig markedspartner for NoIS i Norden. Selskapet
opererer både i Norge, Danmark og
Sverige.
– Modifikasjonsoppgaver kan i mange
tilfeller gjøres både enklere og rimeligere i AutoCAD Plant 3D, fortsetter han.
– Med vår felles konverteringsløsning
kan nå underkontraktører og andre som
i utgangspunktet ikke jobber med PDMS
alternativt utføre sitt design i AutoCAD
Plant 3D. Det kan vise seg å være både
mer hensiktsmessig og mer lønnsomt.
Fra det nye designet kan man eksempelvis lage iso-tegninger for produksjon
og montering av rørlinjene, og generere
arrangementstegninger som viser nytt
og eksisterende (PDMS) design.

PDMS:
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Dag Austrheim

Halvor Jensen

PDMS står for Plant Design Management
System

Halvor Jensen uttrykker stor tro på
samarbeidet med NoIS, spesielt i lys
av en eksportversjon av konverteringsverktøyet, som NoIS parallelt jobber
med. Målet med denne er at bearbeidet/
resulterende AutoCAD Plant 3D-modell,
inkludert intelligente rørdata, skal kunne
eksporteres tilbake til PDMS-systemet
og inngå i operatørens driftsdokumentasjon.

for prosessanleggsløsninger i Autodesk
EMEA (Europe, Middle-East and Africa).
– AutoCAD Plant 3D er både billigere
og enklere å jobbe med, tilføyer han. –
Dessuten er det enklere å lære opp folk
og lettere å få tak i ingeniører som kan
AutoCAD enn PDMS.
På vegne av Autodesk har Austrheim stor
tro på at NoIS sitt konverteringsverktøy
vil bli en viktig brikke for å kunne bli en
enda større aktør på olje/gass-markedet,
i Norge som internasjonalt. Med både
import- og eksportverktøy på plass vil
det bli meget verdifullt i prosessen, opplyser Austrheim.
NoIS har tidligere laget tilsvarende
konverteringsverktøy knyttet til PDMS og
MicroStation. Denne erfaringen utnyttes
i utviklingen av verktøyet for PDMS til
AutoCAD.
Rent teknisk konverterer og splitter
denne løsningen opp en PDMS rvm-fil i
en AutoCAD dwg-fil per “zone-element”
i PDMS. Filene inneholder både grafikk
og PDMS-egenskaper, samt lagstruktur i
henhold til PDMS-navngivning.
Løsningen omfatter også ISY CAD
Review, en AutoCAD-applikasjon som
viser PDMS-hierarki og data i de konverterte dwg-filene som inngår i løsningen. Via ISY CAD Review kan man søke
etter komponenter, listeegenskaper og
styre hvilke deler av modellen man vil se.
ISY CAD ImportPDMS og Review kan
også kjøres på basis AutoCAD 2012, 2013
eller 2014.
– Vi ser på samarbeidet med NTI
CADcenter og Autodesk med stor forventning, sier Ole Magne Kvindesland,
ansvarlig for CAD-området i NoIS.
– Det er et betydelig marked som det kan
høstes frukter av for alle tre parter. NTI
CADcenter er ideell til å hjelpe oss med
dette på det norske og nordiske markedet.
Internasjonalt for øvrig setter vi lit til at
Autodesk vil promotere konverteringsløsningen og sette oss i kontakt med
andre potensielle forhandlerpartnere,
avslutter Kvindesland.

– Det vil selvsagt gjøre det hele enda
mer interessant for målgruppen, kommenterer Dag Austrheim, salgsansvarlig
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Følg oss på:

På isy.no finner du flere artikler.
Hovedkontor i Sandvika:
Norconsult Informasjonssystemer AS
Vestfjordgt. 4
1338 Sandvika
Telefon: 67 57 15 00
E-postadresse: post@nois.no
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